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ABSTRACT 

 
This study aims to understand e-government implementation in ATM Samsat services at Samsat Office of East 

Surabaya as well as the factors that obstruct the e-government based services implementation. The main idea of this 

study is the use of ATM Samsat smartcard service has not yet reached the target realization. E-Government project 

failure factors theory from Anthopoulos et.al.(2015) were used in this study with the instrument such as ICT and 

system development process. This study uses qualitative descriptive methods. The results indicates that the e-

government implementation in ATM Samsat services were found in a form of phase simplification from motor 

vehicle tax payments by using smartcard. Furthermore, ICT and system development process were the factors that 

obstruct the e-government based services implementation. whereas ICT and system development process obstructs 

because ATM Samsat system were more complex than the manual system. Less socialization over the society also 

take effect because it was only done once which is when its launching. 
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Pendahuluan 

 

Perihal tentang pengaturan terhadap pelayanan 

publik di Negara Republik Indonesia diperjelas pada 

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 mengatur 

prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, merupakan 

efektivitas fungsi-fungsi pelayanan publik. Negara 

memiliki peran yang sangat penting dalam 

menjalankan fungsi-fungsi sebagai bentuk layanan 

untuk masyarakat. Tugas yang dilakukan pemerintah 

dalam pelayanan memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi masyarakat dengan mengutamakan kepentingan 

umum diatas kepentingan golongan maupun pribadi 

dilaksanakan dengan mudah pada proses dalam 

pemberian pelayanan. Wujud pelayanan publik yang 

dilakukan bisa memperkuat demokrasi dan hak asasi 

manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, 

kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan 

perlindungan lingkungan, bijak dalam 

memaksimalkan sumber daya alam dan 

memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan 

administrasi publik. 
Terdapat 10 sektor atau instansi pemerintah 

yang memberikan layanan diprioritaskan yaitu, sektor 

kependudukan, sektor kepolisian, sektor 

perindustrian dan perdagangan, sektor bea cukai dan 

pajak, sektor kesehatan, sektor imigrasi, sektor 

perhubungan, sektor ketenagakerjaan, sektor 

pertanahan dan pemukiman serta penanaman modal. 

Salah satu pelayanan prioritas yang dimiliki 

pemerintah adalah prioritas administrasi pada bidang 

pajak. Pajak digunakan untuk memberikan 

pemasukan terhadap negara maupun daerah sebagai 

pembangunan di Indonesia. Perlu adanya perhatian 

dalam melaksanakan pelayanan pajak sehingga 

masyarakat nyaman untuk membayar pajak dan tidak 

perlu rumit. Bidang pajak merupakan sumber 

pendapatan untuk negara paling besar dengan porsi 

75,6% sisanya dari pendapatan negara bea cukai, 

saham, tenaga kerja Indonesia ke luar negara 

Adanya layanan yang diprioritaskan pemerintah 

untuk masyarakat pada sektor pajak akan terus 

ditingkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan 

meningkatnya kompleksitas tuntutan masyarakat 

terhadap kebutuhan pelayanan yang selama ini masih 

dalam tatanan birokrasi yang lemah, prosedur yang 

berbelit, dan tidak ada kepastian usaha dalam 

penyelesaian adminisitrasi 
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Pemerintah menjawab keluhan dari tuntutan 

masyarakat pada era globalisasi yang dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi disalurkan untuk 

merubah budaya tatanan birokrasi yang sebelumnya 

lemah dengan prosedur administrasi yang berbelit-

belit, tidak ada kepastian waktu yang masih tetap ada, 

faktor perkembangan teknologi yang semakin cepat 

setiap tahun dan tuntutan masyarakat yang 

mengharuskan pelayanan lebih baik , efektif dan 

efisien menjadi acuan pemerintah untuk memperbarui 

sistem dalam birokrasi khususnya dalam pelayanan 

publik. Kemajuan teknologi tidak jauh dengan 

peningkatan terhadap Information Communication 

Technology (ICT) muncul hasil ciptaan pemerintah 

untuk digunakan dalam negara. Dari pemanfaatan 

sistem basis teknologi modern pemerintah 

menciptakan sebuah tata pemerintahan yang meliputi 

pembangunan, pengawasan dan pelayanan publik 

sebagai e-government. Hal ini dapat menunjang 

efektifitas dan efisiensi sebuah kebijakan sehingga 

penggunaan yang singkat dapat diterapkan dan 

tanggung jawab penuh oleh pemerintah serta 

kemudahan penggunaan untuk masyarakat.  

Salah satu program e-Government yang 

dikembangkan dalam bidang pajak saat ini adalah 

Anjungan Transaksi Mesin Samsat (ATM Samsat) 

sebagai bentuk pelayanan administrasi di bidang 

pajak kendaraan bermotor yang sudah menjalankan 

sistem online. ATM samsat merupakan program 

milik pemerintah yang diciptakan untuk 

mempermudah masyarakat melakukan pembayaran 

pajak kendaraan bermotor. Instansi yang memiliki 

hak untuk menyelenggarakan layanan adalah Kantor 

Bersama Samsat untuk layanan wajib pajak 

kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama 

kendaraan.  

Pelayanan yang akan diubah kantor menjadi 

mesin sangat diharapkan mengatasi masalah tentang 

pelayanan. Secara tidak langsung budaya pelayanan 

yang lama harus ditinggalkan dan menjadi konsep 

baru diharuskan dapat mempermudah pelayanan 

terhadap wajib pajak adanya pembayaran pajak 

kendaraan bermotor. Masyarakat akan dihadapkan 

dengan sistem baru menganut self service yang 

digunakan dalam inovasi untuk menjalankan 

pembayaran sehingga, akan menekan jumlah calo 

untuk menawarkan jasa pelaksanaan pembayaran 

pajak kendaraan bermotor. Anjungan Transaksi 

Mesin (ATM) Samsat Jatim mendapatkan 

penghargaan pada Sistem Informasi Inovasi 

Pelayanan Publik (Sinovik) top 25 inovasi  pada 

tahun 2015 yang diselenggarakan tingkat nasional. 

ATM Samsat pertama kali diluncurkan dan 

diterapkan  sebagai pilot project di Kantor Bersama 

Samsat Surabaya Surabaya Timur. Kantor Bersama 

Samsat Surabaya memiliki 4 titik pelayanan di 

Surabaya pembagiannya di Samsat Surabaya Timur, 

Surabaya Selatan, Surabaya Barat dan Surabaya 

Utara. Dari keempat kantor ini salah satu kantor 

sebagai percontohan atau pemegang koordinasi dari 

Dinas Pendapatan langsung adalah di wilayah Kantor 

Bersama Samsat Surabaya Timur sebagai induk dari 

beberapa Kantor Bersama di wilayah Kota Surabaya. 

Untuk pengguna ATM Samsat yang akan 

melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor 

harus mempunyai smartcard. Target dari pengguna 

untuk tiap tahun mencapai 25.000 pengguna 

merupakan 10,2% dari jumlah obyek pajak kendaraan 

bermotor tahun 2014. Sedangkan dalam realisasi 

pertama peluncuran Anjungan Transaksi Mesin target 

ini dibentuk dari pihak Kantor Bersama Samsat 

Surabaya Timur dan diharapkan pada tahun 

berikutnya akan meningkat sebesar 5%. 

 

Tabel 1.1 

Target Realisasi Pemegang smartcard ATM Samsat 

Surabaya Timur 

Tahun Target Realisasi 

Smartcard 

2014 25.000 1.450 

2015 26.250 1.673 

Sumber : Data UPTD Samsat Surabaya Timur 

(Diolah) 

 

 

Dari tabel 1.1 menunjukan jumlah pengguna 

wajib pajak yang memiliki smartcard sebagai data 

profil wajib pajak untuk pembayaran pajak 

kendaraan bermotor di layanan unggulan ATM 

Samsat Jatim yang penggunanya masih jauh di 

bawah target realisasi.  Untuk tahun 2014 target 

realisasi yang ingin dicapai Samsat Surabaya Timur 

sebanyak 25.000 pengguna smartcard pada realisasi 

mendapatkan 1.450 pengguna. Pada tahun 2015 

target realisasi ditingkatkan mencapai 5% dari tahun 

sebelumnya yaitu 26.250 pengguna, jumlah 

pengguna mengalami kenaikan 1.673 pengguna 

yang masih jauh dari target pada tahun 2014 maupun 

tahun 2015. Fenomena ini memunculkan kegagalan 

ATM Samsat Jatim dalam mencapai target realisasi 

penggunaan pelayanan terhadap masyarakat, dan 

adanya faktor-faktor yang mendukung terjadinya 

penghambat program layanan e-government pada 

pajak kendaraan bermotor. 

Dalam studi terdahulu yang pertama adalah 

penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hidayati Nur 

berjudul “E-government dalam Pelayanan Publik 

Studi Kasus tentang faktor faktor penghambat 

Inovasi Layanan E-Samsat Jatim Kabupaten Gresik” 

pada tahun 2015 yang membedakan skripsi yang 
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ditulis Hidayati Nur dengan penelitian ini adalah 

fokus penelitian yang meneliti faktor penghambat 

layanan e-samsat untuk mempermudah wajib pajak 

melakukan pembayaran. Untuk lokasi penelitian 

yang dilakukan di Samsat Kabupaten Gresik dengan 

menggunakan metode pendekatan kualitatif 

deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukan tentang faktor-faktor penghambat 

layanan e-samsat dari internal teknologi yang tidak 

diimbangi dengan adanya kebijakan yang 

mendukung inovasi, keinginan masyarakat terhadap 

layanan yang tidak sesuai dan faktor eksternal 

masyarakat belum siap untuk menggunakan e-

samsat yang basisnya teknologi serta masyarakat 

masih ragu terhadap efisiensi dan efektivitas layanan 

e-samsat.  
Studi terdahulu yang kedua adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Nia Kurniawati dan Romi 

Rahmadani berjudul “Analisis Kebijakan Penerapan 

e-government melalui Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (SIMPEG)” dalam jurnal Ilmiah 

Unikom volume 7 nomor 2 tahun 2011. Hal yang 

membedakan dari penelitian ini pada fokus 

penelitian dalam pelaksanaan program perencanaan 

dan pengembangan e-government untuk terciptanya 

layanan database kepegawaian mulai dari tingkat 

kabupaten atau kota, provinsi dan departemen dalam 

negeri yang dapat menampung, mengolah, 

menyimpan, menemukan kembali dan 

mendistribusikan data kepegawaian yang akan 

dijadikan penunjang pimpinan untuk pengambilan 

keputusan di bidang kepegawaian. Hasil yang 

didapat dari penelitian berdasarkan data-data kondisi 

infrastruktur cukup memadai namun, belum dapat 

dipenuhi secara optimal dikarenakan tidak adanya 

peraturan yang mengatur dan mengelola secara 

teknis rinci. koordinasi antar e-govenrment sudah 

baik, namun sikap dari aparatur dari masing-masing 

SKPD yang belum menyadari pengelolaan melalui 

SIMPEG. masih kurangnya aparatur dalam 

menganalisis, merencanakan dan merancang sesuatu 

aplikasi SIMPEG, penggunaan SIMPEG dengan 

media komputer belum digunakan secara maksimal 

karena aparatur masih kurang mengaplikasikan 

jaringan komputer, ketersediaan sarana teknologi 

dalam pelayanan SIMPEG sudah memadai dan 

mulai untuk dipergunakan, strategi dalam hal ini 

kepala bagian data dan informasi sudah cukup 

optimal. 

Studi terdahulu yang ketiga adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Hayu Aditya Oktaviya berjudul 

“Penerapan e-government Pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama dalam Pemberian Pelayanan di Kota 

Bontang” dalam e-journal Ilmu Pemerintahan tahun 

2015. Hal yang membedakan penelitian ini adalah 

pada fokus pada mengukur tingkat keberhasilan pada 

pelayanan pajak di website pajak.co.id dengan lokasi 

yang menjadi penelitian adalah Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama di Kota Bontang, serta kendala yang 

dihadapi pengenalan maupun penerapan sistem e-

government. Hasil penelitian menunjukan penerapan 

e-government di Kota Bontang belum dapat dikatan 

berhasil karena pertama, kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam berpartisipasi untuk menggunakan 

layanan e-government. Kedua, kurangnya persiapan 

sumber daya manusia yang terlihat pada penempatan 

yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan dan 

keahlian serta posisi operator console hanya 1 

pegawai saja. Ketiga, dukungan dalam bentuk 

anggaran yang tidak menjadi prioritas utama dalam 

pengembangan e-government. Keempat, dari segi 

infrastruktur pegawai KPP khusus pada seksi 

pengolahan data dan informasi sudah memadai 

namun infrastruktur yang disediakan masih kurang 

dikarenakan hanyak terdapat 1 unit komputer saja. 

Kemudian kendala yang dihadapi adalah kurangnya 

sosialisasi secara khusus dari pihak KPP dalam 

memperkenalkan maupun edukasi masyarakat 

mengenai e-government membuat masyarakat apatis 

terhadap layanan yang disediakan.  

Studi terdahulu yang keempat adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Anthopulos Leonidas, Reddick 

G. Cristopher, Giannakidou Irene dan Mavridis 

Nikolaos yang berjudul Why e-government project 

fail ? An analysis of the Healthcare.gov website 

dalam jurnal Government Information Quarterly 

tahun 2015. Hal yang membedakan dengan 

penelitian ini adalah pada bidang yang diteliti yaitu, 

bidang pelayanan kesehatan. Isi dari manajemen 

proyek adanya Healthcare.gov adanya unsur 

kegagalan yang ada di dalam manajemen. Teknik 

analisis yang dipakai menggunakan studi kasus 

perwakilan yang dinilai oleh masyarakat dan 

berdasarkan studi kasus dari pelayanan publik dalam 

bidang kesehatan  yaitu, obamacare. Lokasi pada 

penelitian di negara Amerika Serikat. Faktor yang 

dikaitkan dengan kegagalan dalam pengujian 

taksomoni yang ditetapkan. Jaringan media sosial 

twitter sebagai teknik analisis yang berlangsung 

pada peluncuran ataupun selama penggunaan 

website healthcare.gov dan analisis yang dilakukan 
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dalam peluncuran website tersebut. Berdasarkan 

penelitian terhadap kegagalan proyek e-government 

pada studi analisis website healthcare.gov 

ditemukan hasil dari faktor kegagalan diantaranya 

dari unsur politik yang menjadi kepentingan sebuah 

program sehingga menciptakan kesenjangan realitas 

terhadap desain online sebuah pelayanan inovasi 

untuk kinerja yang diperlukan terhadap potensi 

pengguna,  masyarakat memberikan pendapat dalam 

inovasi melalui akun Twitter, reaksi masyarakat 

terhadap healthcare.gov pada jaringan mengalami 

kegagalan, sehingga masyarakat lebih memilih ke 

layanan kesehatan secara manual. 

Berdasarkan permasalahan dan penelitian 

terdahulu, pada penelitian yang akan diteliti 

berfokus pada faktor-faktor kegagalan yang menjadi 

penghambat keberhasilan ATM Samsat untuk 

dilaksanakan sebagai bentuk layanan one stop 

service yang masih belum mencapai target jumlah 

yang ditentukan di kawasan Surabaya Timur. 

Permasalahan yang akan dijawab dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan e-

government pada layanan ATM Samsat?” “Faktor-

faktor apakah yang menghambat pelayanan berbasis 

e-government pada ATM Samsat di Kantor Samsat 

wilayah Surabaya Timur ?” Tujuan dari penelitian 

ini adalah mendeskripsikan penerapan pelaksanaan 

program e-government pajak kendaraan bermotor 

dengan layanan ATM Samsat Jatim serta 

mennjelaskan faktor-faktor yang menghambat 

pelayanan berbasis e-government pada ATM Samsat 

di Kantor Samsat Surabaya Timur.. Manfaat 

penelitian adalah memberikan input untuk 

perkembangan studi Ilmu Administrasi Negara yang 

berkaitan dengan kajian teori Electronic Government 

yang diaplikasikan pada pelaksanaan pajak 

kendaraan bermotor dengan produk layanan 

Anjungan Transaksi Mesin Samsat di Surabaya 

Timur sebagai peningkatan pelayanan. Konsep ini 

merupakan kemampuan dari pihak Samsat Surabaya 

Timur untuk memberikan kemudahan dalam 

pembayaran pajak kendaraan bermotor 

menggunakan prinsip-prinsip good governance 

digabungkan dengan model Information and 

Communication (ICT). Konsep tersebut sebagai 

dasar model dengan kemampuan dari ICT tanpa 

terhambat dengan masalah waktu dan tenaga. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi pemerintah dan 

memberikan informasi tentang faktor-faktor yang 

membuat Anjungan Transaksi Mesin Samsat kurang 

mendapatkan minat dari masyarakat dalam hal 

penggunaan di wilayah Surabaya Timur sebagai 

pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan 

sistem one stop service. 

 

Pelayanan Publik 

Pemerintah disini sebagai aktor penting dalam 

pembuatan kebijakan (policy maker) menempati 

posisi paling kuat dalam pelayanan publik, mengenai 

otonomi daerah sebagai pemerintah daerah 

menjalankan sesuai dengan aturan dalam 

menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai 

regulator (rule government). Untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan terhadap masyarakat pemerintah 

harus berpikir dinamis agar menciptakan good 

governance dalam menjalankan pelayanan publik. 

Dan pemerintah daerah juga harus memberikan akses 

yang luas bagi masyarakat (Depdagri-LAN). 

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang 

pedoman Penyelenggaraan  Pelayanan Publik, Prinsip 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kesederhanaan 

2. Kejelasan 

3. Kepastian waktu 

4. Akurasi 

5. Keamanan 

6. Tanggung jawab 

7. Sarana dan prasarana lengkap 

8. Kemudahan akses 

9. Kedisiplinan 

10. Kenyamanan 

 

E-Government 

Dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk pelayanan publik yang 

diselenggarakan pemerintah berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 20 Tahun 2006 manfaat yang 

dirasakan untuk menerapkan e-government sebagai 

berikut : (Indrajit:2002) 

1. Memperbaiki pelayanan pemerintah kepada semua 

para stakholder terutama untuk kinerja efisiensi 

dan efektivitas; 

2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan pada penerapan good governance; 

3. Dapat mengurangi biaya administrasi, relasi dan 

interaksi yang dikeluarkan pemerintah untuk 

keperluan aktivitas bersifat pelayanan; 

4. Memberikan peluang pemerintah untuk 

mendapatkan sumber pendapatan melalui interaksi 

dengan pihak-pihak lain pada penggunaan e-

government; 

5. Menciptakan suatu lingkaran masyarakat yang 

baru dapat secara tepat menjawab persoalan yang 

dihadapi dengan berbagai tren globalisasi; 
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6. Upaya memberdayakan masyarakat dan pihak-

pihak sebagai mitra pemerintah dalam proses 

pengambilan kebijakan publik; 

 

      Penerapan e-government sebagai keinginan dari 

pemerintah baik pejabat publik dan politik, bukan 

hanya ingin mengikuti trend saja. Tanpa adanya 

unsur “political will” sudah bisa diprediksi berbagai 

pembangunan dan pengembangan e-government 

dapat berjalan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Dukungan tidak jauh dari budaya pemerintahan top 

down sehingga dukungan yang didapat sebagai acuan 

untuk membangun dan menerapkan e-government 

dari pemimpin. Dukungan yang diberikan bukan 

hanya dari pembicaraan saja ataupun isu yang terkait, 

dukungan yang diharapkan dalam bentuk : 

(Indrajit:2002) 

1. Kesepakatan desain e-government sebagai kunci 

sukses untuk pemerintahan dan bernegara, 

sehingga harus diberikan prioritas; 

2. Dialokasikan sumber sejumlah sumber daya 

seperti manusia, keuangan, tenaga dan waktu; 

3. Pembangunan infrastruktur pendukung dengan 

maksimal agar tercipta lingkungan kondusif untuk 

mengembangkan sistem e-government dalam 

bentuk Undang-undang atau peraturan yang 

berlaku serta susunan kerja yang jelas seperti 

adanya kerjasama dengan sektor swasta; 

4. Sistem e-government perlu disosialisasikan secara 

merata, konsisten kepada seluruh masyarakat 

secara umum melalui berbagai cara contoh media, 

kampanye dan bentuk sosialisasi lain. 

 

Ruang lingkup e-government menerapkan konsep 

di setiap lembaga yang ditentukan tugas pokok dan 

fungsi, jenis informasi sumber daya, jenis layanan 

yang diberikan lembaga. Penentuan ini dapat 

ditemukan struktur data untuk menerapkan hubungan  

Government to Government (G2G), Government to 

Business (G2B), Government to Citizen (G2C) dan 

Government to Emoployees (G2E).(Indrajit.2002) 

 

Faktor-faktor Penghambat E-Government 

Penelitian yang dikemukakan oleh 

Anthopoulos (2015) yang berjudul “Why e-

government projects fail? An Analysis of the 

healthcare.gov website” menemukan sejumlah faktor 

yang menjadi penghambat pelayanan publik 

sekaligus menjadi sebab kegagalan proyek e-

government dengan mengambil studi kasus 

healthcare.gov. di Amerika Serikat Anthopoulos 

(2015) mengemukakan 7 faktor yang menjadi sebab 

kegagalan proyek e-government yakni sebagai 

berikut : 

 

1. Organizational Power 

Dengan melihat kolborasi antar lembaga terkait 

proses pelaksanaan e-government merancang 

pembagian kerja dan batasan-batasan yang tidak 

jelas akan menghambat pelayanan berbasis 

elektronik. 

2. Politics and Organizational Learning 

Melihat kemampuan pola komunikasi dan 

koordinasi antara penanggung jawab dengan 

pelaksana untuk mengendalikan layanan e-

government serta pembelajaran terhadap layanan 

terdahulu yang diterapkan. 

3. Education 

Kompetensi terhadap pelaksana layanan e-

government karena staf yang terkait memberikan 

dampak penghambat tidak disertai dengan 

kemampuan dalam menjalankan pelayanan. 

4. Project Management Issues 

Melihat kesesuain kerja terhadap pelayanan yang 

diselenggarakan karena setiap kegiatan yang 

dilakukan terhadap e-government memiliki tujuan 

yang harus dicapai (goals) dan karakteristik 

terhadap layanan akan mempengaruhi jalannya 

pelayanan. 

5. Ambiguous Business needs and Unclear Vision 

Melihat adanya ketidajelasan terhadap tujuan 

setiap instansi terkait karena kolaborasi antar 

organisasi memiliki visi dan misis yang berbeda 

dalam satu proyek pelayanan e-government. 

6. Security and Privacy Finance and Operational 

Cost 

Melihat keamanan dalam pelayanan e-government  

karena berkaitan dengan data masyarakat secara 

privat serta kesesuaian kebutuhan anggaran untuk 

pembangunan pelayanan  

7. ICT and System Development Process 

Melihat kesesuaian kesepakatan stakeholder pada 

sistem terhadap pelayanan yang sudah dijalankan 

pada tenggat waktu sudah ditentukan, sistem yang 

tidak bekerja dengan optimal, pelayanan yang 

tidak mudah digunakan, sosialisasi terhadap 

pelayanan baru, serta respon dari masyarakat 

terhadap pelayanan berbasis e-government karena 

masyarakat adalah dampak dari pembuatan 

pelayanan tersebut. 

Dalam penelitian ini pada faktor penghambat akan 

menggunakan instrumen Anthopoulos yang ke-7 

yaitu ICT and System Development Process karena 

melihat kesesuaian implementasi yang menjadi 

penghambat tidak mencapai target realisasi yang 

ditentukan. 

Metode Penelitian 

Tipe Penelitian  

Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif 

deskriptif. Tipe penelitian kualitatif deskriptif adalah 

tipe penelitian dengan data yang berupa kata-kata 
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dan gambar yang digunakan sebagai deskripsi apa 

yang diteliti. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah 

observasi pengamatan mengoptimalkan kemampuan 

peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, 

perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya, 

wawancara adalah kegiatan yang dilakukan peneliti 

untuk menanyakan secara langsung pertanyaan 

kepada narasumber yang mengerti topik yang 

dibahas dalam penelitian dan penggunaan dokumen 

data sekunder yang digunakan untuk memperjelas 

data-data yang telah diperoleh dari wawancara dan 

observasi guna mencapai tujuan penelitian. 

Teknik Penentuan Informan  

Penentuan informan pada penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu, 

informan yang dipilih merupakan pihak yang 

mengerti atau tahu tentang permasalahan. 

Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan 

ialah model dari Miles and Huberman yakni 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

dengan cara interaktif dan secara terus menerus pada 

setiap tahapan peneliti sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Adapun teknik tersebut terdiri 

dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data 

serta penarikan kesimpulan.  

 

Hasil Penelitian  

Penerapan ATM Samsat di Surabaya Timur 

menurut Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 

yang memanfaat teknologi informasi dan 

komunikasi. Mengacu pada ruang lingkup 

government to citizen yang digunakan masyarakat 

untuk membayar pajak kendaraan bermotor tahunan. 

Pelaksanaan layanan ATM Samsat di 

Surabaya Timur adanya faktor penghambat dalam 

indikator ICT and System Development Process 

yaitu adanya ketidaksesuaian kesepakatan terhadap 

pelaksanaan layanan, pelayanan yang digunakan 

untuk memudahkan dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor masih rumit karena harus 

mendaftarkan smartcard sebagai identifikasi dalam 

layanan ATM Samsat, sosialisasi yang kurang 

karena hanya pada saat peluncuran saja, serta respon 

masyarakat masih belum memahami tentang 

penggunaan layanan tersebut karena tidak bertemu 

langsung dengan petugas hanya dengan mesin saja. 

 

Kesimpulan 

 

Melihat adanya keluhan masyarakat terhadap 

pelayanan secara manual yang antri dan 

membutuhkan waktu lama. Dalam pelaksanaannya 

untuk membayar pajak kendaraan bermotor adanya 

smartcard digunakan sebagai pengganti dokumen-

dokumen syarat pada pembayaran pajak kendaraan 

bermotor yang memberikan kemudahan masyarakat 

serta tahapan pada pembayaran pajak dengan sistem 

manual ada lima tahapan (pendaftaran, penetapan 

pajak, pembayaran pajak, pengesahan dan 

penyerahan) di ATM Samsat hanya diwakilkan 

dalam satu tahapan. 

Faktor menghambat dalam mencapai target 

penggunaan smartcard untuk melaksanakan 

pelayanan ATM Samsat Samsat Surabaya Timur 

target yang dicapai penggunaan smartcard oleh wajib 

pajak diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

ICT and system development process,  Data yang 

seharusnya bisa mencakup semua jenis kendaraan 

bermotor pada pelaksanaan masih menggunakan data 

progresif yang digunakan untuk kendaraan berjenis 

mobil, Dinas Pendapatan Provinsi Jatim menerapkan 

smartcard yang menjadi akses layanan ATM Samsat 

untuk alur pelayanan pendaftaran lebih rumit 

dibandingkan dengan layanan pajak kendaraan 

bermotor sistem manual, pengguna smartcard 

diwajibkan untuk memiliki rekening bank serta 

kepemilikan kendaraan harus sama dengan identitas 

pemilik kendaraan bermotor bersangkutan dan masih 

harus mendaftar di Kantor Bersama Samsat.  

Sosialisasi yang sudah dilaksanakan layanan ATM 

Samsat dirasa kurang karena sosialisasi hanya 

dilakukan pada saat launching layanan pertama, 

banner di depan tempat layanan ATM Samsat dan 

video ilustrasi pada mesin layanan, untuk sosialisasi 

berkelanjutan tidak dilaksanakan. 

 

Saran  

 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan 

penerapan pelayanan berbasis e-government dalam 

pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan 

Anjungan Transaksi Mesin Samsat Jawa Timur pada 

Kantor Samsat Surabaya Timur, penulis memberikan 

saran untuk meningkatkan pengguna layanan ATM 

Samsat dengan penggunaan smartcard . Berikut 

saran-saran : 

1. Perlu adanya penataan ulang dalam langkah-

langkah yang lebih praktis dan singkat dalam 

registrasi pendaftaran smartcard yang digunakan 

untuk melakukan layanan ATM Samsat masih 

diwajikan memiliki rekening bank pribadi dan 

nama kepemilikan kendaraan bermotor yang 

harus sama dengan Kartu Tanda Penduduk. 

2. Perlu adanya penambahan data kendaraan 

bermotor secara elektronik pada layanan ATM 

Samsat Jatim sehingga pada pembayaran pajak 

kendaraan bermotor dalam layanan tersebut dapat 

mencakup semua jenis kendaraan bermotor tidak 

hanya kendaraan jenis mobil. 
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3. Perlu adanya sosialisasi secara intensif melalui 

media cetak, media sosial, secara langsung dan 

setiap waktu acara dengan skala besar seperti 

pameran inovasi pelayanan publik. 
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